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শাইখ ইবনে বায এবং শাইখ আল-

আলবােীনে নেনে শাইখ আবু োতাদার 

মতামত 

আল-আলবােীীঃ 

…শাইখ মুহাম্মাদ োনির উনিে আলবােী (রনহমাহুল্লাহ)-এর বযাপানর বলা যাে, 

এই মােুষনি হনলে এে নিনি স্বরূপ – নেংবা এমে বলা িানলা যয নতনে নিনলে 

আধুনেে িমনে ইিলামী ইলম অর্জনের পুের্জাগরনের দুগজিমূনহর এেনি দুগজ 

নবনশষ েনর হাদীিশাস্ত্র, এবং নিেহ ও মােহানর্র আনদালনে। তাাঁনে নেনে 

অনেে বই যলখা হনেনি, এবং অেযােয অনেনের িানে তাাঁর োম উনল্লখ েনরনি। 

শাইনখর ইনেোনলর পর আনম দুইনি যলেচার নদনেনিলাম যযখানে আনম শাইনখর 

ববনশষ্ট্যগুনলা স্পষ্ট্ েনরনি – যোে নবষেগুনলা উোর মনধয উিম নিল আর যোে 

নবষনের র্েয উোর নবরুনে প্রশ্ন আো যযনত পানর। আনম তানদর মত ো যারা 

তাাঁর যেনে এনেবানরই মুখ নিনরনে যেে  এবং আনম তানদরও মত ো যারা 

অন্ধিানব তাাঁর অেুিরণ েনর। বরং শাইখ এর বযাপানর আনম এিাই বনল যা আয-

যাহানব বনলনিনলে ইবনে হায মনে নেনেীঃ 

“এবং আমার মনধয আবু মুহাম্মানদর প্রনত প্রীনত রনেনি রািূল (িাল্লাল্লাহু 

‘আলাইনহ ওোিাল্লাম) – এর হাদীনির প্রনত তার িালবািার োরনণ এবং আনম 

তানে এের্ে োনির অেবা যগামরাহ বনলো”। 

শাইখ আল-আলবােী এের্ে বযাপে বযনিত্ব। তাাঁর মনধয এমে চানরনিে 

ববনশষ্ট্যিমূহ নিল যা িেল তনলবলু ‘ইলনমর অর্জে েরা উনচত, যযমে, ‘ইলম 

অর্জনে তাাঁর বধযজয, পঠনে তাাঁর প্রনচষ্ট্া, োনর্র প্রনত তাাঁর আনমাৎিগজ ও 

আেনরেতা, িরোর েততজে নেনোগপ্রাপ্ত হওো যেনে নেনর্নে যহিার্ত রাখা, 
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নতনে যা নবশ্বাি েরনতে যিনদনে আহ্বাে েরার িাহনিেতা। এিব েেনি চানরনিে 

ববনশষ্ট্য নেনে মেনবযর েরনত হনল অনেে পৃষ্ঠার প্রনোর্ে। নতনে এের্ে স্ব-

প্রনতষ্ঠ বযনি নযনে নেনর্ই নেনর্র মযজাদা বতনর েনর নেনেনিে নের্স্ব প্রনচষ্ট্া এবং 

শ্রম দ্বারা। যোনো রেম িরোরী দল অেবা অঙ্গিংগঠনের িাহাযয িাড়াই নতনে 

নেনর্নে স্থাপে েনরনিে আনলমনদর িানরনত নেংবা বলা িানলা তানদর িম্মুখ 

িানরনত। 

যয যেউ িানলািানব তার নেতাবগুনলা লক্ষ্য েরনলই বুঝনত পারনব যয এই 

অবস্থানে যপৌিানোর র্েয নেনর্র োনর্র প্রনত যোে পযজানের যমধা এবং শ্রম 

নতনে নদনেনিে। আপনে তাাঁর র্ীবেী পড়নল বুঝনত পারনবে দাওোহ এর বযাপানর 

তাাঁর বধযজ এবং িাহনিেতা। আপনে যদখনবে নেিানব নতনে দাওোহ যে িাধারে 

র্েগে এবং যুবেনদর িামনে উপস্থাপে েনরনিে। 

এিব নেিু শাইখনে হানদি শাস্ত্র এবং েট্টরিানব মার্হাব অেুিরনণর তযাগ েরার 

নবষনে তাাঁনে এের্ে যেতাে পনরণত েনরনি। নবনশষ িানব এই দুই নবষনে িমগ্র 

ইিালানম নবশ্ব শানেনখর োনি ঋণী তা যেউ তাাঁর মনতর িানে এে মত যহাে বা 

ো যহাে, যযনহতু আিনল এই দুই নবষেই উোনে যেন্দ্র েনর আনলানচত হনত 

োনে, উোর িানেই অনধে যলনগ োনে — 

এবং এেোর পর শাইখ আবু োতাদা ঈমানের নেিু বযাপানর আল-আলবােীর 

অবস্থাে িম্পনেজ িমানলাচো এবং পাশাপানশ তাাঁর নেিু নবতনেজত নিক নহ 

মতামনতর িমানলাচো উত্থাপে েনরনিে। 

(এ বযাপানর যদখুে – মুরনর্ো ও ইরর্াে আক্রাে বযনির মনধয পােজেয) 

ইবনে বাযীঃ 

… িতয েো হনে, শাইখ ‘আব্দুল ‘আনযয নবে বায আমার অেনর িম্মানের 

র্ােগাে রনেনিে ইিলাম এবং মুিনলমনদর েুিরনত তাাঁর প্রিাব এবং প্রনচষ্ট্ার 

োরনণ। আনম িবিমে বনল, এিাও যনদ বলা  হত যয, িেল তনলবলু ‘ইলমনদর 
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উপর শাইনখর প্রিাব আনি, আনম মনে েনরো এনি িতয যেনে খবু যবনশ দূনর 

হনব। 

শাইখ ‘আব্দুল‘আনযয িনদহাতীতিানব এের্ে নিক নহর ঈমাম, এবং তাাঁর 

িমেোনল তাাঁর িমপযজানের যেউ নিনলে বনল আনম মনে েনর ো। নবনশষ েনর 

ইবাদাত িম্পনেজত ধমজীে আচার-আচরনণর নবষেিমূনহ। নতনে নিনলে এমে 

এের্ে বযনি যার আদশজ এবং প্রধাে নচো নিল নেিানব যোে ধরনের ববষময 

িাড়াই প্রনতযে দা’েী,  প্রনতনি নর্হাদ এবং প্রনতনি ইিলানম দনলর প্রনত িাহানযযর 

হাত বানড়নে যদওো যাে।  দুীঃখর্েেিানব, নেিু নেিু দল তাাঁর এ নবষেনির িুনযাগ 

নেনতা এবং নতনে এ নবষনে অবগত নিনলে। তোনপ এই িাহানযযর বযাপানর নতনে 

ইতস্ততোরী নিনলে ো। 

শাইনখর িুনবনদত িাল েমজোনের অেিুজি হল, মদীোনত ইিলানমে 

ইউনেিানিজনি প্রনতষ্ঠা েরা। দুীঃখর্েেিানব যা আর্ ধ্বংি েনর যদওো হনেনি । 

প্রনত যদনশ ইিলানমর আহবাে যপৌাঁনি যদোর নপিনে এই ইউনেিানিজনির অবদাে 

নিনলা। 

    শাইনখর অতযে গুরুতর িুল নিল আনল-নিৌনদর প্রনত অেুগত হওো এবং 

তানদর অবস্থানের বযাপানর প্রতানরত হওো। অপরাধীনদর বযবহৃত েূিনেৌশনলর 

বযাপানর অেদৃজনষ্ট্র অিানবর িনল উোনে এই িুনলর মনধয পড়নত হে যা পুরা 

উম্মাহনে উনদ্বগ্ন েনরনি। 

নশক্ষ্াদাে, দাওোনত িাহাযয িহনযাগীতা, ইিলানমে গ্রন্থপ্রণেে এবং নর্হাদ, 

এিব যক্ষ্নি শাইনখর িাহানযযর ঋণ অস্বীোর েরা যানব ো। অজ্ঞ অেবা 

পরশ্রীোতর বযনি িাড়া আর যেউ তা অস্বীোরও েরনব ো। তনব যিৌনদর র্ানলম 

শািনের প্রনত তাাঁর আেুগতয এিব িৎেমজোনের অনেেিুেুই নবেষ্ট্ েনর 

যিনলনি। মােুষনি আর্ আর-রাহমানো োনি চনল যগনিে, এবং তাাঁর পবজতিম 

িৎোর্ রনেনি নেনর্নে রক্ষ্া েরার র্েয, এবং তাাঁর প্রনতরক্ষ্াে এনগনে আিার 

র্েয তাাঁর আমানদর প্রনোর্ে যেই। 


